


CURSOS ESPECIALS

10È TALLER DE CREACIÓ DE CANÇONS

TÈCNIQUES DE GUITARRA ROCK

Els cursos especials permeten treballar de manera específica aspectes relacionats amb la 

pràctica de l’instrument, la composició i la improvisació, tant en camps tècnics concrets com 

en estils musicals específics, així com també aspectes psicofísics relacionats amb la pràctica 

musical diària.

Enguany, s’impartiran els següents cursos:

Taller pràctic de composició de cançons des del punt de vista musical i literari que parteix 

de les obres dels participants. Es realitzarà un recorregut per lletres i melodies de la música  

moderna a partir de diversos estils culturals. 

El vessant teòric estarà lligat a la pràctica, tant pel que fa a la composició de la lletra com de 

la música. Cada participant sortirà del taller amb una cançó que interpretarà a la darrera 

sessió-fòrum.

Es potenciaran les capacitats de l’alumne de guitarra a l’hora d’enfrontar-se a les tècniques  

de la guitarra rock (blues, hard rock, pop rock, heavy…), a partir de l’estudi dels guitarristes més 

representatius del rock de finals dels anys setanta fins a mitjans dels anys vuitanta. 

A cada sessió es veuran exemples pràctics i es lliurarà material escrit amb els exercicis vistos 

a classe, així com guies per a escoltar els discos més importants de cada autor.

Adreçat a: instrumentistes, cantautors i 

compositors de tots els nivells.

Màxim d'alumnat: 6 participants (cal indicar 

instrument)

Adreçat a: estudiants de música, guitarristes 

i tots aquells interessats a iniciar-se o ampliar 

coneixements en l’aplicació de les diferents 

tècniques de la guitarra hard rock

Impartit per: Enric Hernáez

Horaris: del 5 al 9 de juliol, de 10.30h a 14h

Impartit per: Artur Cabanas

Horaris: 2h/setmana. Dimarts i dijous, de 10h a 14h o de 16h a 19h.

15% de descompte en el curs de menor import si t'inscrius a dos cursos especials

Preus: 310€ preu general / 290€ alumnat TM

Preus: 285€ preu general / 255€ alumnat TM



TALLER DE CREACIÓ EN GRUP

HARMONIA APLICADA A LA GUITARRA

Taller dirigit a bandes, duos o grups de persones que vulguin millorar el seu repertori, composar 

les seves cançons o desenvolupar habilitats musicals de manera col·lectiva i creativa.

Les classes s'adaptaran al nivell i als interessos de cada grup d'alumnes, tenint en compte el 

gènere musical i els aspectes musicals que vulguin treballar.

T'agradaria entendre com funciona la música? Tens coneixements de teoria musical però no 

saps com posar-la en pràctica amb la guitarra? A través d’aquest curs pràctic d'harmonia en 

la guitarra, s’explicarà com aplicar i interioritzar l'harmonia de forma ordenada i creativa per  

afavorir la comprensió.

Durant el curs es treballarà l'harmonia des de diferents vessants com són la composició, 

l'anàlisi, l'acompanyament i els acords.

Les classes seran d’1 o 2 alumnes i el material utilitzat s'adaptarà al nivell i a les necessitats 

particulars de cadascú, depenent dels seus interessos musicals.

Adreçat a: projectes musicals que necessiten 

eines per a crear el seu repertori.

Horaris: 2h/setmana. Dimarts i dijous, de 10h 

a 14h o de 16h a 21h

Adreçat a: guitarristes

Horaris: 2h/setmana. Dimarts i dijous, de 10h 

a 14h o de 16h a 21h

Impartit per: Iago Aguado

Impartit per: Iago Aguado

Preus: 285€ preu general / 255€ alumnat TM

Preus: 285€ preu general / 255€ alumnat TM

OBJECTIUS: 

| Desenvolupar habilitats compositives i interpretatives.

| Treballar la intuïció, la versatilitat, la improvisació i el so propi.

| Adquirir coneixements essencials d'harmonia i ritme.

| Millorar la capacitat de reacció a partir de l'escolta i l'atenció.



LECTURA A VISTA PER A GUITARRISTES

TALLER D’INTERPRETACIÓ DE CANÇONS

Aquest curs té com a objectiu dotar l'estudiant de guitarra dels recursos i mecanismes 

necessaris per al desenvolupament de la lectura a vista de melodies, així com també la millora 

d’aquesta habilitat en el conjunt instrumental.

En funció dels coneixements previs de l’alumnat, el curs s’enfocarà a un dels tres nivells dels 

quals consta: 

Aquest taller intensiu ajudarà a connectar a l’alumnat amb la pròpia veu, el cos, les emocions, 

la música i, sobretot, amb el text.

S’acostarà al món de la interpretació amb la intenció de prendre consciència que aquesta 

és una gran eina a l’hora d’encarar un repertori. Es veurà la varietat de lectures i de quantes 

maneres és possible cantar una mateixa cançó.

També es farà un treball tècnic a nivell vocal, alliberant aquells punts de tensió en la veu i en el 

cos que poden bloquejar i dificultar la connexió amb nosaltres mateixos.

Adreçat a: guitarristes que necessiten 

millorar la lectura a vista.

Horaris: 2h/setmana. Dilluns i dimecres, de 

10h a 14h.

Impartit per: Yeray Hernández

Preus: 285€ preu general / 255€ alumnat TM

Preus: 385€ preu general / 355€ alumnat TM

| NIVELL 1: clau de sol 5 posició de lectura, notes en el rang de la clau i armadures amb una alteració.

| NIVELL 2: clau de sol 5 posició de lectura, notes en el rang de la clau i la posició, amb armadures fins 
a 3 alteracions.

| NIVELL 3: clau de sol, tercera i cinquena posició de lectura, lectura vuitena dalt, amb armadures fins 
a tres alteracions.

Adreçat a: cantants de jazz, rock, 

funk, pop, de teatre musical, 

cantautors, etc. o simplement 

persones a qui els hi agradi cantar.

Impartit per: Mone Teruel

Horaris: 12h del 19 al 22 de juliol, de 10h a 14h



INTENSIUS DE FLAMENCO
PACK FLAMENCO AVANÇAT

Curs preparatiu de les proves d’accés al Grau Superior en l’especialitat d’Interpretació Flamenco.

Les diferents assignatures que conformen el Pack Flamenco Avançat s’ofereixen també en format 

individual. En aquest cas, la durada i les tarifes seran  les mateixes que la de la resta d’assignatures i 

combinacions que els cursos regulars del Juliol Intensiu, amb horaris a concretar.
Per a més informació, contacteu amb escola@tallerdemusics.com o truqueu al 93 329 56 67/608 38 11 18.

Harmonia flamenca Palmas i compàs

Palmas i compàs

Acompanyament al cante

Acompanyament al cante Harmonia flamenca

225€ Del 5 al 9 de juliol

Del 5 al 16 de juliol415€

(del 5 al 16 de juliol)

1 0 . 0 0  a  1 1 . 3 0 h

1  s e t m a n a  ( 9  h o r e s )

1 2 . 0 0  a  1 3 . 3 0 h

2  s e t m a n e s  ( 1 8  h o r e s )

D I V E N D R E SD I M E C R E SD I L L U N SHORARIS

PREUS PACK

| Són classes col·lectives i, per tant, és necessari un mínim d’alumnes per a la realització  
de l’intensiu. 

| Es pot escollir una única setmana de Pack (9 hores de classe) o dues setmanes (18 hores).

| El Pack es pot combinar amb classes individuals d’instrument (guitarra, cante, flauta, 
piano, baix i cajón) o de qualsevol altra àrea. Si s’escull aquesta opció, s’aplicarà un 10%  de 
descompte només sobre el preu de l’instrument.

| Per a que el preu sigui l’indicat s’han de cursar totes les assignatures del Pack.

IMPORTANT



INTENSIUS DE FLAMENCO
PACK D’INICIACIÓ AL FLAMENCO

Les diferents assignatures que conformen el Pack d'Iniciació al Flamenco s’ofereixen també 

en format individual. En aquest cas, la durada i les tarifes seran  les mateixes que la de la resta 

d’assignatures i combinacions que els cursos regulars del Juliol Intensiu, amb horaris a concretar.
Per a més informació, contacteu amb escola@tallerdemusics.com o truqueu al 93 329 56 67/608 38 11 18.

Iniciació a l’acompanyament 
al cante

Iniciació a l’acompanyament 
al cante

Palmas i compàs
inicial

Introducció a l’harmonia 
flamenca

Palmas i compàs
inicial

Introducció a 
l’harmonia flamenca

225€

415€

(del 5 al 15 de juliol)

1 0 . 0 0  a  1 1 . 3 0 h

1  s e t m a n a  ( 9  h o r e s )

1 2 . 0 0  a  1 3 . 3 0 h

2  s e t m a n e s  ( 1 8  h o r e s )

D I J O U SD I M E C R E SD I L L U N SHORARIS

PREUS PACK

| Són classes col·lectives i, per tant, és necessari un mínim d’alumnes per a la realització  
de l’intensiu. 

| Es pot escollir una única setmana de Pack (9 hores de classe) o dues setmanes (18 hores).

| El Pack es pot combinar amb classes individuals d’instrument (guitarra, cante, flauta, 
piano, baix i cajón) o de qualsevol altra àrea. Si s’escull aquesta opció, s’aplicarà un 10%  de 
descompte només sobre el preu de l’instrument.

| Per a que el preu sigui l’indicat s’han de cursar totes les assignatures del Pack.

IMPORTANT

Del 5 al 9 de juliol

Del 5 al 15 de juliol



HARMONIA DEL FLAMENCO

PALMAS I COMPÀS

ACOMPANYAMENT AL CANTE

INICIACIÓ AL BAILE FLAMENCO

Es treballaran les característiques rítmiques, melòdiques i harmòniques dels palos flamencos 

principals: alegrías, soleás, seguiriyas, tangos i fandangos. Les sessions s'estructuraran al 

voltant de l'audició i de l'anàlisi musical, amb l'objectiu d'aconseguir reconèixer el compàs, la  

tonalitat, la forma i la mètrica de la lletra, etc., dels palos treballats.

Es treballaran els diferents palos flamencos i el seu compàs per acompanyar instruments 

melòdics. El curs es realitzarà mitjançant l’execució del toque de palmas i la utilització de 

diferents instruments de percussió.

L'acompanyament al cante és una de les disciplines més importants dins del flamenco. En 

aquest taller es treballaran els estils més representatius del gènere i derivats.

Es treballaran els codis, intencions, estructures de ball i els conceptes claus per a entendre els 

estils del baile flamenco. Es farà atenció a la tècnica corporal (tècnica de peus, braços i cos) i a la 

coreografia amb seqüències, passades, marcatges, remates, etc.

Adreçat a: estudiants no iniciats en el 

flamenco o estudiants iniciats que desitgin 

ampliar el seu coneixement en la teoria 

musical i harmonia del flamenco.

Adreçat a: persones que vulguin introduir-

se en el món del flamenco, a través del 

coneixement del compàs i dels diferents palos 

del gènere.

Adreçat a: intèrprets de qualsevol instrument 

que vulguin conèixer els diferents palos del 

flamenco i les tècniques d’acompanyament.

Adreçat a: persones que vulguin començar a 

formar-se en el baile flamenco.

Impartit per: Carlos Torijano

Impartit per: Álvaro López

Impartit per: Thais Hernández

Preus: 285€ preu general / 255€ alumnat TM

Preus: 285€ preu general / 255€ alumnat TM

Preus: 285€ preu general / 255€ alumnat TM

Preus: 285€ preu general / 255€ alumnat TM



GUITARRA FLAMENCA

CANTE FLAMENCO

ALTRES ESPECIALITATS:

S’introduiran els aspectes singulars dels diferents palos, el compàs i les tècniques (arpegi, 

trèmolo i picat, entre d’altres). Els objectius del curs són conèixer de forma bàsica alguns dels 

palos flamencos més coneguts; aprendre les tècniques de la guitarra flamenca; saber tocar 

falsetas de guitarra de diferents palos, i donar eines a l’alumnat per a que puguin treballar peces 

pel seu compte, alhora que es treballa tant la lectura com l’oïda.

Aprèn a cantar i a distingir estils de tangos, alegrías i bulerías. A cada sessió s’escoltarà cada 

cante, es practicaran els compassos, on i quan entra la lletra i s’aprendrà la melodia per poder-la 

cantar. Quan es tingui el cante assimilat, es perfeccionaran melismes, quejíos, etc. Les sessions 

s’adaptaran en funció de l’alumant.

Adreçat a: totes aquelles persones que 

vulguin començar a explorar el món de la 

guitarra flamenca o descobrir altres formes 

de veure la guitarra.

Adreçat a: tots aquelles persones que tinguin 

ganes de conèixer i experimentar el cante 

flamenco o perfeccionar el que ja saben.

Classes individuals. Impartides per Fernando Brox.

Classes individuals. Impartides per Carlos Torijano.

Classes individuals. Impartides per Álvaro López.

Classes individuals. Impartides per Agustí Espín.

Impartit per: Thais Hernández

Preus: 285€ preu general / 255€ alumnat TM

Preus: 285€ preu general / 255€ alumnat TM

Preus: 285€ preu general / 255€ alumnat TM

FLAUTA FLAMENCA

PIANO FLAMENCO

CAJÓN I PERCUSSIÓ FLAMENCA

BAIX FLAMENCO



PACK D’ESCOLA JOVE
Curs destinat a joves d’entre 12 i 17 anys. Consta d’un total de tres assignatures: Projectes (1.30h de 

durada), Conjunt instrumental (1.30h de durada) i Instrument (classes de 30’ o 1h).

Per a més informació, contacteu amb escola@tallerdemusics.com o truqueu al 93 329 56 67/608 38 11 18.

| Són classes col·lectives i, per tant, és necessari un mínim d’alumnes per a la realització  
del curs. 

| Si al Pack se li afegeixen assignatures individuals de qualsevol altre instrument, caldrà 
consultar el preu a la secretaria del centre.

| Per a que el preu sigui l’indicat, s’han de cursar totes les assignatures del Pack.

| Els horaris proposats poden variar en funció de la disponibilitat dels alumnes.

IMPORTANT

Projectes

Projectes

Projectes

Projectes

Conjunt Instrumental

Conjunt Instrumental

+ 1h o 30' d'instument a escollir

+ 1h o 30' d'instument a escollir

575€ (preu general)  

515€ alumnat TM

690€ (preu general)  

620€ alumnat TM

Conjunt Instrumental

Conjunt Instrumental

1 0 . 0 0  a  1 1 . 3 0 h

1 0 . 0 0  a  1 1 . 3 0 h

Projectes + Conjunt Instrumental + Instrument 30’ 

Projectes + Conjunt Instrumental + Instrument 1h

1 2 . 0 0  a  1 3 . 3 0 h

1 2 . 0 0  a  1 3 . 3 0 h

D I V E N D R E S

D I J O U S

D I L L U N S

D I M A R T S

HORARIS (opció 1)

HORARIS (opció 2)

PREUS PACK



CONJUNT INSTRUMENTAL (COMBO)

PROJECTES

INSTRUMENT / VEU PERSONALITZADA

L’assignatura de Conjunt instrumental es construeix amb les propostes de repertori musical 

que fa l’alumnat integrant de cada grup. Posteriorment, es treballen aquestes peces i s’adapten 

al combo en qüestió. Al final del curs intensiu, s’organitza una petita mostra musical. 

A través d’aquesta assignatura, el professorat impulsa, motiva i condueix l’alumnat per a que 

desenvolupi un projecte musical al seu abast, a través del qual aprendrà els conceptes pràctics 

del Llenguatge musical i de l’Harmonia.

Al llarg de les sessions, s’aborden les qüestions més tècniques sobre l’instrument escollit i la 

teoria aplicada del mateix. 

Les assignatures d’instrument s’ofereixen en format de 30’ o d’1h, a escollir.

Adreçat a: joves músics d’entre 12 i 17 anys.

Adreçat a: joves músics d’entre 12 i 17 anys.

Adreçat a: joves músics d’entre 12 i 17 anys.

Impartit per: Iago Aguado i Joan Solà-Morales

Impartit per: Ariadna Chevalley



tallerdemusics.com 

Amb el suport de

COM ARRIBAR-HI
BUS: 20, 24, 41, 55, V11, H16 
METRO: L2 Sant Antoni
Sortida Villarroel

c/Requesens, 3-5 
08001 Barcelona
t.93 329 56 67 
escola@tallerdemusics.com

ESCOLA 
DE MÚSICA INSCRIPCIONS

De l'1 al 25 de juny, 
de dilluns a divendres de 10h a 20h    
Cal portar document d'identitat i 
l'import de la inscripció. 

http://
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